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OBRODA SLOVANOV, občianske združenie, Ochodnica č. 60, 023 35 Ochodnica 
    
 
       Vybavuje : Ing. Pijak Pavol Dátum : 26.9.2022  
 
 
 

Ako postupuje likvidácia EU 
 
V mojej knihe Obroda Slovanov som v r. 2019 napísal v Kapitole 43, že EU bude určite zlikvidovaná! 
Píšem doslova, že nie je iná možnosť, ak sa nechceme dožiť hrôz, ktoré si nevieme predstaviť... Vtedy 
som ešte nechcel otvorene hovoriť o svetovej atómovej vojne. Ale čas plynul a tak som na jar r. 2022 
nakoniec vydal knihu „Svetová vojna v r. 2025“, ktorú som však napísal už asi o rok skôr, ale som čakal 
na čas, kedy ju budem môcť vydať, že už bude aktuálna. Avšak aj teraz si priemerní ľudia myslia, že to 
je nezmysel a atómová vojna nebude?.... Smejem sa nad tými somármi!! 
Ale povedzme si v stručnosti, čo sa k udialo za posledných pár týždňov? 
 
V Taliansku vyhrala opozícia, ktorú všetci oslavujú. Ale nikto si nechce pripustiť, že všetky opozičné 
strany, ktoré sa dostanú k moci v demokratických štátoch, sú v skutočnosti vždy v tomto 
„demokratickom systéme“ len kontrolovaná opozícia tými v pozadí... tými mocnými!! A teda aj táto 
talianska opozícia, ktorá vyhrala voľby, ... mala peniaze od týchto „mocenských temných“ síl a aj oni 
budú robiť len to, čo robili aj predchádzajúca koalícia!!! Je to všetko v tejto „demokracii“ len divadlo 
pre tupcov!! Všimol som si len to, že tá „žena“ podporuje dodávky zbraní na Ukrajinu proti Rusku!!.... 
Čo chcete viac? A to mohli zatajiť a sfalšovať a potom urobiť tak, ako robí aj Fico a SMER – jedno 
hovoria a úplne iné konajú!! Fico je ukážkový chameleón sionistický. Pamätáte si, ako vyhlásil v r. 
2014, že zo Slovenska na Ukrajinu plyn nepôjde, pretože je to proti uzavretým zmluvám? A už asi o 3-4 
mesiace sa Fico ukazoval, ako zahájili prevádzku prepojenia plynovodu zo Slovenska na Ukrajinu??!! 
Odvtedy Ficovi neverím nič. A viete, ako Fico a Danko – teda SMER a SNS – kúpili od USA 14 
stíhačiek F-16 za 1,6 miliardy USD (neviem, či to neboli EUR). Ale nejako mediálne zapadlo, že k tomu 
je asi za 1 miliardu USD servis stíhačiek asi na 20 rokov a plus zbraňové systémy. Ale k cene 
stíhačiek.... Takže Slovensko kúpilo jednu stíhačku za cca 114 000 000 USD. Ale Turecko asi 2 roky 
predtým kúpili tie isté F-16 za cenu 35 miliónov USD za ks!!! Chápete ten rozdiel??  
 
Toto moje odbočenie nie je bezvýznamné.  
Ďalej včera vybuchli plynovody Nord Stream 1 a aj 2. Už sa všade na internete píše, že v tom čase na 
mieste týchto sabotáži boli USA vojenské lode, ktoré tam mali nejaké cvičenie – ak som dobre pochopil. 
Teda ak tam mali vojenské cvičenie, tak v tej oblasti a v tom čase nemohol byť nikto iný! Takže je jasné, 
že tento teroristický čin urobili USA! Pretože okrem iného v tých miestach je potrubie v tak veľkej 
hĺbke, že takúto akciu môžu zrealizovať len špecializované vojenské sily. 
 
A tak sa smejem ako blázon... V tej knihe v Kapitole 43 doslova píšem, že Putin všetko dohodol na jeseň 
v tom roku Ukrajinského Majdanu, v r. 2014... V jeseni r. 2014 som videl na očiach Putina, ako sa 
zmenilo jeho myslenie a aké má veľké sebavedomie... A mimochodom, keď USA potopili ruský krížnik 
Moskva v Čiernom mori, myslím v máji r. 2022, som zasa videl Putinovi na očiach.... , aký je 
spokojný..... že sa tak stalo? .... Chápete? Viem, že priemerní tupci nebudú chápať.... Čítajte sprostí moje 
knihy!! Pjakin melie stále to isté... ale o demokracii a slobodnej tržnej ekonomike nikdy nič 
nepovedal!!!!! 
Vtedy na jeseň r. 2014 Putin dohodol globálne zmeny na tejto planéte! A od r. 2014 všetky sily sústavne 
a systematicky posilňovali Rusko!... Všetky sankcie proti Rusku v skutočnosti Rusko systematicky 
posilňujú! A tak to je aj teraz... počas tejto Ukrajinskej vojny. A všimnite si, ako boli koncipované 
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všetky tie sankcie?... Boli tak koncipované, aby výsledok bol výrazné posilňovanie ekonomiky aj 
samostatnosti Ruska! Len pre pamätníkov... Pamätáte si, ako Ukrajinci vyhlásili, že už Ukrajina nebude 
dodávať žiadne zbrojné komponenty do Ruska??........ Vtedy som sa váľal po zemi od smiechu ako 
blázon....... Tí chuji skutočne nie sú schopní myslieť aspoň 2-5 rokov dopredu? ... Takže, čo sa stalo, čo 
som ja vedel, že bude? Ukrajinské vojenské fabriky mali okamžite zásadné zníženie objednávok a tak aj 
peňazí. Preto začali masovo prepúšťať svojich pracovníkov. A tak schopní inžinieri si nakopírovali 
technickú dokumentáciu na CD, DVD,  ... iné prenosné nosiče a s dokumentáciou – mnohí aj ako 
nezamestnaní – odišli do Ruska?.... Uvedomte si, že všetka Ukrajinská vojenská technológia sa vyrába a 
vyvíja na východe a juhu Ukrajiny, teda tam sú všade genetickí a „jazykoví“ Rusi.... A to aj Kyjev je 
doslova z 90% Ruské obyvateľstvo! A tak Rusko získalo toto know-how doslova zadarmo!!.... Už o 2 
roky Putin hlásil, že všetky komponenty ruských zbraní sa už vyrábajú na území Ruska!!! 
 
A späť k likvidácii EU. Bolo Putinom na jeseň r. 2014 dohodnuté, že EU bude zlikvidovaná a rozdelená 
medzi USA a Rusko. Píšem v tej mojej knihe z r. 2019, že aj Nemecko musí byť rozdelené na 3 štáty, 
z ktorých Bavorsko a NDR spadne pod moc Ruska a všetko na východ tiež a aj celý Balkán!  
A ak sa tak nestane do začiatku r. 2025, tak!!......... Tak bude svetová atómová vojna, kedy Rusko 
v sebaobrane zaútočí atómovými zbraňami proti Západu a definitívne zničí tú skurvenú zločineckú 
sionistickú Vatikánsku Západnú civilizáciu!! Však dúfam, že viete, že Vatikán je už asi 300 rokov 
ovládaný sionistami a Vatikán je úhlavný nepriateľ Slovákov a aj všetkých Slovanov?! 
V tej knihe ešte píšem, že nie som si istý, ako to bude s Talianskom? Ale po terajších voľbách, ako sa k 
moci dostali fašisti a nepriatelia Ruska, je to jasné!! Taliansko spadne pod Rusko tiež!!  
 
Ako to teda bude ďalej pokračovať? Teraz zasa predpovedám budúcnosť! Čoho sa materialisti 
a demokrati boja ako čert svätenej vody... Materialisti a demokrati totiž otvorene hovoria, že oni 
nevedia, aká bude budúcnosť!! Takže sa priznávajú, že sú sprostí ako môj pes!!...... Ja viem, aká bude 
budúcnosť. A vie to každý, kto chápe, ako funguje „DUCH“!... 
 
Sabotáž na plynovody Nord stream 1 a 2 urobili Američania. To je jasné. Ale prečo? Komu toto 
pomôže? Na internete píšu, že USA. Je to pravda, ale len čiastočne. Komu ešte viac toto pomôže?! ..... 
Nechápete??... Samozrejme, že Rusku!! Dnes som čítal pokračovanie tohto smerovania na internete, že 
Gazprom vyzval Ukrajinu, že ak nezrušia svoju žalobu proti Gazpromu, tak zastavia dodávky plynu cez 
Ukrajinu do EU!....... Chápete? ... Ja tomu hovorím jednou ranou dve muchy... Ukrajina teraz nezrušia 
svoju žalobu a tak Gazprom zastaví plyn do EU!! ... Je jasné, že Nemecko na prvom mieste a potom aj 
celá EU začne ekonomicky doslova kolabovať už na konci tohto roku. Priemysel Rakúska, Dánska..... 
Poľska, Česka, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska.... je naviazaný na Nemecký priemysle. 
Ako skolabuje Nemecký objednávateľ, tak skolabujú aj všetky priemysly v týchto štátoch... Smejem sa 
aj nad tými sprostými Poliakmi!! Týmto sa zaháji ekonomická likvidácia EU. 
A potom aj tak Ukrajina zruší túto žalobu, ktorá bola pôvodne dohodnutá dopredu proti Rusku. 
Rozhodcovský súd, ktorý má rozhodovať túto žalobu je čistý sionistický podvod!!!!!! Tak ako aj väčšina 
súčasných sporov a súdov na Slovensku!! ... Len tupec na Slovensku nechápe, že súdy sú totálne 
skorumpované a ovládané sionistickou mafiou!! Teda Ukrajina tú žalobu najskôr nezruší... však musí sa 
rozbehnúť likvidácia EU, ale nakoniec ju zruší, ako bude Ukrajina rušená ako štát!  
 
Ale toto je len prvé štádium. Nemeckí sionisti, teda Chazarskí židia, chcú tento ekonomický kolaps 
využiť na obnovu nemeckého fašizmu v Európe.  
Tu si povedzme, čo sú to tí Chazarskí židia.... Pôvodní židia boli semiti, ale tých už dávno všetkých 
vyvraždili. Semiti sú teraz napr. Palestínci... Súčasní židia, a je jedno či Sionisti, alebo Chasidi sú 
Chazari, ktorí v stredoveku prijali židovské náboženstvo... Chazari žili na juhu Európskeho Ruska. 
Pôvodné sfalšované a vymyslené židovské náboženstvo (čítajte knihu Antikrist od F. Nietzscheho) 
vyhovovalo ich „duchovnosti a mysleniu“... Ale Chazari sú turkická genetika! U Chazarov sú zjavné 
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morfologické a genetické vonkajšie znaky, že sú Turkická genetika. Problém Starého zákona v Biblii 
a aj ich židovských kníh ako Talmud, Tóra a Kabbala je v tom, že židia sa cítia ako „vyvolený“ národ 
a ostatným nadradený! Ale pravda je taká, že židovský národ je v skutočnosti veľmi podpriemerný 
a doslova zdegenerovaný! Týmto sa tu teraz nebudem zaoberať, ale niečo som už na túto tému 
genetického a duchovného poškodenia tohto turkického genetického národa už napísal aj v mojich 
knihách a možno aj v týchto krátkych článkoch.  
Ruský Minister zahraničia Lavrov povedal : „Múdri židia vedia, že najväčší antisemiti sú židia“.... 
A nikdy sa Lavrov za toto Izraelu a židom neospravedlnil!! Pretože to je pravda! Židov za Hitlera 
najviac vraždili práve židia... Všetci vrcholoví nacistickí Hitleroví ľudia boli židia a teda geneticky 
Chazari... Židia z USA financovali Hitlera a doslova vytvorili Nemecký fašistický štát, ktorý potom 
vraždil židov! Židia sú ten smrteľný problém pre židov. Židia vraždia samých svojich. ... Ďakujeme 
všetci p. Lavrovovi, že to konečne niekto „významný“ verejne povedal! ... Ale Putin sa 
ospravedlnil???... Vieme, že Putin je sluha ruských židov.  
 
Ale čo to všetko znamená?  
Chazari chcú opäť ovládnuť Nemecko a EU a zaviesť sionistický fašizmus... Tak píše napr. aj na 
https://aeronet.news pán VK! Ale tak to nebude. Ja s ním teraz nesúhlasím, hoci on má veľmi dobre 
názory a myšlienky a pravidelne si ho čítam a počúvam. 
Tento proces „likvidácie EU“, ktorý sa má zmeniť na „fašizáciu EU“ a najskôr fašizáciu Nemecka sa 
nepodarí! Pretože to nie je v pláne podľa dohôd, ktoré urobil Putin už na jeseň r. 2014!! Ale 
samozrejme, že „Putin“ a iní v Rusku vedia, že dohody Západ zrealizuje len vtedy, ak bude k tomu 
donútený - vojenskou silou!!...... Toto je zásadné a hlavné!!!!!!!!!! 
USA tragicky zaostávajú vojensky za silou Ruska! ... Týmto divadlom Rusi na Ukrajine len zisťujú v 
praxi, či „tie sily“ dodržia uzatvorené dohody! A tiež je to veľmi dôležité cvičenie armády Ruska na 
prípadnú atómovú vojnu proti Západu!!...Nie je lepšie vojenské cvičenie pre Ruskú armádu, ako toto 
teraz na Ukrajine.... Ja si myslím, že tieto sily nebudú chcieť v konečnom dôsledku toto dodržať, pretože 
začali uvažovať o tom, či sa nezmýlili!! Ale .... Oni už nemajú inú možnosť!! Čína ich totálne 
„podrazila“... Tak si mnohí z nich myslia. A majú pravdu. Bol som v Číne 2 krát, vždy 7 dní. Čína má 
absolútne iné hodnoty života a myslenia... Ich pravda vo filozofickej podstate nezaujíma... Tí chuji, ktorí 
vzývajú Čínu, vôbec ničomu nerozumejú!  
 
Teda záver: 
EU bude zlikvidovaná, bez ohľadu na farizejského Fica, nepriateľa Slovákov aj Rusov, ktorý hlasoval 
dnes za prijatie Fínska a Švédska do NATO, ktorý chce EU a chcel byť stále v jadre EU. To už nikdy 
nebude. 
Likvidácia EU sa „šokovo“ zaháji na začiatku tejto zimy. Likvidácia EU sa dokončí na jar budúceho 
roka.  
EU bude rozdelená medzi USA a Rusko podľa vyššie uvedeného najneskôr do začiatku r. 2025!  
Rusko nedovolí nič iné! Ak sa toto nedodrží, tak Rusko v rámci sebaobrany v r. 2025 proti týmto silám 
zaútočí atómovými zbraňami a definitívne zničí túto sionistickú Vatikánsku demokratickú Západnú 
civilizáciu!!  
Do r. 2025 bude Rusko intenzívne cvičiť svoju armádu a pripravovať atómové zbrane... 
 
Dal som do tlače moju novú knihu „Záhady ľudstva, Zeme a vesmíru“, ktorá vysvetľuje niektoré 
dôležité moje názory tu uvedené, ale z absolútne iného aspektu... z pohľadu histórie k Rusku a 
Slovanom, čo sa stalo na Sibíri a na Sahare v tom istom čase!! 
 
 
 
S pozdravom 
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